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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título: Composto 100% vegetal1  
 

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
Eixo de Impacto do VI PDE 

X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
X Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

X Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
 

O uso de adubos e substratos orgânicos é fundamental para o aumento e a manutenção da 
fertilidade dos solos, bem como contribuir para a sustentabilidade da agricultura. No entanto, sua 
oferta não tem atendido à crescente demanda do mercado, principalmente no que diz respeito a 
sua qualidade. Utilizados amplamente na produção agrícola, notadamente por agricultores 
familiares, os fertilizantes orgânicos mais populares são oriundos de resíduos da produção animal, 
como o esterco bovino e a cama de aviário. Entretanto, estes produtos apresentam diversas 
desvantagens: 1) Podem apresentar custo elevado e serem de difícil obtenção em algumas 
regiões, principalmente naquelas próximas aos grandes centros urbanos; 2) Podem conter 
contaminação química, como resíduos de carrapaticidas e antibióticos, e contaminação biológica, 
como sementes de plantas invasoras e organismos patogênicos ao homem; 3) Podem apresentar 
dificuldades para o seu transporte, armazenamento e aplicação, devido à emissão de odores e à 
ausência de padrão na sua umidade, que, dependendo das condições, podem ser 
demasiadamente elevadas; 4) São produtos pouco padronizados, com grandes variações em suas 
características entre diferentes lotes (LEAL, 2015) 
 

Por outro lado, centenas de milhões de toneladas de materiais orgânicos são geradas 
anualmente no Brasil, sendo que esses materiais, geralmente, são subutilizados ou se tornam 
passivo ambiental. São resíduos e subprodutos resultantes da produção agropecuária, da atividade 
agroindustrial e do ambiente urbano. O aproveitamento destes materiais é fundamental para 
promover a sustentabilidade da agricultura nacional e a conservação do ambiente, pois reduz as 
perdas de nutrientes e otimiza o seu aproveitamento. Esta reciclagem evita que os nutrientes se 
acumulem em determinado local, podendo causar problemas ambientais, enquanto são 
demandados em outros, onde são necessários para suprir a produção agropecuária. A matéria 
orgânica presente nestes materiais pode ser utilizada para melhorar diversas características dos 
solos, sendo um dos principais responsáveis pela manutenção de sua fertilidade. O 

                                            
1 Entre os anos de 2015 e 2019 foram realizados relatórios de avaliação desta tecnologia com o nome “Composto 100% vegetal”. 
Contudo no ano de 2019 o SDI alterou o nome para a tecnologia “Compostagem de matérias primas 100% vegetais para produção 
de fertilizantes orgânicos” sem consultar o pesquisador ou a equipe de avaliação, afirmando que o nome não era suficientemente 
explicativo. No entanto, a tecnologia pode ser utilizada para outras finalidades, tais como a produção de substratos para mudas, 
vasos e plantas ornamentais e não somente como fertilizante. Além disso, o nome de “Composto 100% vegetal”, já vem sendo 
utilizado em folders, vídeos e matérias de divulgação associados a esta tecnologia.  
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aproveitamento de resíduos e subprodutos é uma importante estratégia para reduzir a 
importação de fertilizantes. Apesar disto, grande parte dos materiais orgânicos disponíveis no 
Brasil são descartados ou utilizados de forma incorreta (LEAL et al, 2011) 
 

É necessário criar alternativas para obter fertilizantes e substratos que atendam à 
demanda crescente, e que possibilitem a utilização de diferentes matérias-primas localmente 
disponíveis. Adubos e substratos orgânicos podem ser produzidos com resíduos e subprodutos 
vegetais, tais como torta de mamona, capim-elefante e bagaço de cana. Antes de serem 
empregados na produção agropecuária, os materiais orgânicos devem passar por processos de 
estabilização e descontaminação. A compostagem é uma tecnologia que visa aumentar a eficiência 
destes processos, proporcionando condições ideais para a transformação de resíduos e 
subprodutos em fertilizantes orgânicos humificados, ricos em nutrientes e isentos de 
contaminação química e biológica. Apesar de sua importância, a compostagem é pouco conhecida 
no Brasil, pois as tecnologias utilizadas foram desenvolvidas em outros países. É necessário criar 
processos de compostagem adequados à nossa realidade, que aproveitem os materiais localmente 
disponíveis e que reduzam o emprego de mão-de-obra (LEAL, 2015). 
 

Atenta para esta demanda, a Embrapa, em parceria com outras instituições, a UFRRJ como 
exemplo, desenvolve diversas ações visando criar tecnologias de compostagem inovadoras. Um 
exemplo é a tecnologia que utiliza apenas matérias-primas 100% vegetais para produção de 
fertilizantes orgânicos, desenvolvida na Embrapa Agrobiologia. Foram realizadas diversas 
atividades de pesquisa e transferência de tecnologia que comprovaram a viabilidade da obtenção 
de adubos e substratos orgânicos de elevada qualidade, a partir da compostagem de matérias-
primas 100% vegetais, sem a necessidade de adição de inoculantes ou fertilizantes minerais, em 
processo de produção que pode ser realizado em pequena ou em larga escala, não requerendo 
grandes investimentos em infraestrutura. Foram avaliadas diversas formulações contendo 
diferentes materiais vegetais, como: palhadas de gramíneas, diferentes leguminosas, tortas e 
farelos vegetais, resíduos vegetais e etc. 
 

A produção do composto 100% vegetal é realizada misturando materiais pobres em 
nitrogênio, como bagaço de cana, serragem ou palhada de gramíneas, com materiais ricos em 
nitrogênio, como torta de mamona, cevada ou folhas de leguminosas, visando obter uma mistura 
com teor médiano de nitrogênio. A proporção de cada material na composição da mistura 
também deve levar em consideração a sua umidade e a sua densidade.. Por exemplo, o composto 
pode ser feito misturando-se 1 litro de torta de mamona para cada 100 litros de capim elefante 
picado (Figura 1). Contudo esta proporção é utilizada apenas quando o capim elefante tem menos 
de 3 meses. Para capins mais maduros, onde o teor de proteína bruta cai drasticamente, a 
proporção pode chegar a 1 litro de torta de mamona para 50 litros de capim elefante, ou até 
menos.  
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Figura 1: Mistura de torta de mamona com capim-elefante visando a produção de composto 100% 
vegetal. (Autora da foto: Nátia Élen Auras) 

 

O uso exclusivo de palhada também pode ser realizado com bastante sucesso, como por 
exemplo, a do capim elefante e da gliricídia picadas e misturadas em igual proporção. É muito 
importante que a mistura das matérias-primas seja bem feita, pois isto reduz as perdas de 
nutrientes e a emissão de odores que podem ocorrer durante o processo. A mistura deve ser 
umedecida, sendo que o ponto ideal é aquele em que o material está úmido, mas sem 
escorrimento de agua. Em seguida, a mistura deve ser amontoada, formando pilhas com largura 
entre 1,0 e 1,5 m e altura entre 1,0 e 1,2 m (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Pátio de compostagem com 100% de resíduos vegetais de produtor de Itaipava/RJ. 

(Autor: Edson Martins) 
 

É natural que a temperatura da pilha aumente rapidamente nos primeiros dias e se reduza 
gradualmente ao longo do processo. A duração da compostagem vai depender das características 
das matérias primas utilizadas, da eficiência do processo de compostagem e da forma de utilização 
do adubo orgânico produzido, podendo variar entre 60 e 120 dias. Durante este período, a 
umidade deve ser mantida por meio de irrigações periódicas, que devem ser mais frequentes nos 
primeiros 30 dias. Não é necessário realizar revolvimentos, caso a mistura inicial tenha sido bem 
feita. Também não é necessário utilizar inoculantes ou qualquer outro aditivo. 
  

O composto 100% vegetal pode ser utilizado como fertilizante orgânico, visando fornecer 
nutrientes para as plantas e melhorar características físicas do solo. E também pode ser utilizado 
como substrato para a produção de mudas de hortaliças, mudas de espécies florestais ou para o 
cultivo em recipientes.  
 
 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 2007 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2009 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*:  
*Algumas pesquisas que deram origem a determinadas soluções tecnológicas são ininterruptas. É caso, por exemplo, de softwares 
que foram lançados em determinado ano, mas que a equipe de avaliadores sabe que os usuários estão usando versões posteriores 
e atualizadas. Pode ser também o caso de técnicas de manejo que foram aprimoradas ou ainda o uso de estirpes que foram 
incorporadas posteriormente ao que se considera o início da adoção de uma tecnologia. Considere neste campo, se for o caso, o 
ano do ultimo aprimoramento da tecnologia em adoção.  

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  2011 

 

1.8. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 
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Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES   PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS  RJ  X SC  

MA  PA  MT  SP    

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.9. Beneficiários 
 

Esta tecnologia está sendo adotada por diversos agricultores sediados no Estado do Rio de 
Janeiro, porém pode-se afirmar que os benefícios desta tecnologia podem ser expandidos para 
grande parte dos produtores rurais familiares distribuídos por todo o Brasil que disponham de 
área para plantio de biomassa vegetal necessários para a produção de composto ou que tenham 
acesso a essa matéria prima e, em especial, para aqueles que estejam envolvidos na cadeia 
agroalimentar da produção de frutas e hortaliças convencionais ou orgânicas. 

 
 2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

Não foram encontrados estudos que abordassem a evolução da cadeia de produção e 
distribuição de insumos utilizados na agricultura com características similares ao da tecnologia em 
estudo, tais como os compostos, húmus, estercos de gado e galinha, cama de frango, bagaço de 
cana e outros, embora seja de conhecimento geral que essa cadeia existe e é relativamente bem 
estruturada nas diversas regiões produtivas do Brasil. Pecuaristas e granjeiros de todo o Brasil 
acessam este mercado para adquirir ou vender estes produtos derivados de sua produção, que 
são destinados para hortas, pomares, jardins etc. Empresas produtoras de insumos orgânicos, que 
tem características agronômicas similares, relatam grande aumento de demanda para esses 
produtos (Revista Cafeicultura, 2017) 
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Figura 3: cadeia de produção comercialização de compostagem 
 
 

 A figura 3 apresenta de forma esquemática a Cadeia produtiva de compostagem. Essa 
esquematização permite compreender a importância da produção em nível local ao mesmo tempo 
que destaca a produção comercial e empresarial. O que difere os dois atores, agricultores e 
empresa, é a menor necessidade de padronização do produto final, no caso dos agricultores 
familiares, e não a qualidade propriamente dita. Ou seja, para a comercialização a questão da 
uniformidade e aparência do produto final da compostagem é muito importante, enquanto para 
os agricultores essas questões não são tão relevantes. 

 
 Uma análise da importância da produção deste insumo na propriedade aponta para as 

seguintes desvantagens do produto comercial (empresarial): 1) Podem apresentar custo elevado e 
serem de difícil obtenção em algumas regiões, principalmente aquelas próximas aos grandes 
centros urbanos; 2) Podem conter contaminação química, como resíduos de carrapaticidas e 
antibióticos, e contaminação biológica, como sementes de plantas invasoras e organismos 
patogênicos ao homem; 3) Podem apresentar dificuldades para o seu transporte, armazenamento 
e aplicação, devido a emissão de odores e à ausência de padrão na sua umidade, que, 
dependendo das condições podem ser demasiadamente elevadas; 4) São produtos pouco 
padronizados, com grandes variações em suas características entre diferentes lotes. 
 

Por outro lado, há que se considerar que o consumidor final, de forma geral, não está 
consciente dos impactos negativos do uso dos materiais normalmente disponíveis no mercado, 
que, muitas vezes, por serem resíduos da produção agropecuária são utilizados sem qualquer 
tratamento visando a sua adequação. Portanto, preconiza-se que o agricultor insira em seu 
sistema produtivo a produção de compostos de origem vegetal, que poderá incorporar outros 
resíduos da produção que possuam qualidade adequada para isso. 
 
Esta avaliação de impacto utilizou-se do estudo de caso de 8 produtores que utilizam diversas 
fontes diferentes de restos vegetais que vão desde aparas de podas, grama e folhas de árvores até 
restos vegetais de diferentes culturas. Segundo informaram os produtores entrevistados, alguns já 
utilizam dessa técnica com sucesso há mais de 5 anos, outros começaram a fazer uso mais 
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recentemente. Sendo que dos ingredientes utilizados, somente a torta de mamona é adquirida no 
mercado regional.  
 

Um dos produtores entrevistados, que é especializado em produção de flores de corte 
observa impactos significativos na cadeia produtiva, principalmente no segmento “dentro da 
porteira” embora afirme que a boa qualidade de seus produtos é perceptível aos sentidos do 
consumidores e que tem sido grandemente demandado. As vantagens de se utilizar este tipo de 
adubo são percebidas em um melhor desenvolvimento das culturas com reflexos positivos na sua 
produtividade e sanidade, resultando em menor custo de produção. Enquanto os produtores da 
região precisam reunir 3 pés de Gypsophila paniculata para obter um maço, ele chega a obter até 
2 maços em um único pé. Contudo é necessário destacar que este agricultor se utiliza de diversas 
técnicas associadas, o que dificulta a mensuração dos impactos, pois seus bons resultados são a 
expressão de um conjunto de ações produtivas e não de uma ação isolada. 
 

A melhora na sanidade das cultura também foi perceptível com o uso de adubo 100% 
vegetal. As principais doenças dessa cultura são Pythium sp, Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, 
Botrytis sp e Alternaria sp, que após o uso de composto 100% vegetal não se observou mais 
qualquer ataque. Dentre as principais pragas trips, lagarta, moscas minadoras, vaquinha, pulgão, 
ácaro rajado e alguns lepidópteros apenas as duas primeiras, trips e lagarta, causam nível de dano 
que obriga o controle fitossanitário. 
 
 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim (   )   não ( X ) 
 
 Para nenhum dos casos dos agricultores entrevistados é possível medir o impacto 
econômico através da metodologia do excedente econômico. São dois tipos de analise que serão 
feitas para justificar essa afirmação o primeiro será para o caso do produtor 4 que produz 
composto para venda direta para agricultores e jardineiros e o segundo será apara os agricultores 
que utilizam compostagem como fonte de adubo orgânico para suas lavouras, seja no caso de 
agricultores orgânicos onde este material está associado ao uso de outros adubos orgânicos, seja 
no caso de agricultores convencionais ou em transição que utilizam esse material associado a 
outros insumos sintéticos2. 
 
  Para o primeiro caso do agricultor de número 4, produtor do composto orgânico de nome 
ROBIO, a produção é obtida com uso de matérias primas disponibilizadas gratuitamente para ele. 
A área de produção do composto também é cedido gratuitamente, dessa forma, seus custos de 
produção se resumem no custo operacional que nos salários de dois funcionários. Ao adotar a 
tecnologia de compostagem 100% vegetal para criar seu empreendimento econômico não ocorreu 
um “incremento de produtividade” pois não havia uma produção anterior a adoção da tecnologia 
o que naturalmente impede a adoção desta forma de mensuração. Também não houve uma 

                                            
2 Destacamos que como a equipe de avalição é composta por agrônomo com pós graduação na área de economia aplicada, busca-se ao máximo 

atender as solicitações quanto as avaliações econômicas das tecnologias analisadas. Estas avaliações não são realizadas somente quando não há as 
condições mínimas para isso. Ademais vale destacar que no parecer realizado pelo SDI sobre as avaliações de impacto do CNPAB de 2018 foi 
apresentada a seguinte afirmação: “A Embrapa Agrobiologia é uma unidade temática, em tese não precisa fazer análise de impacto econômico”. 
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“redução de custos” pois os custos anteriores eram zero, pois não havia produção antes da adoção 
da tecnologia de compostagem 100% vegetal, o que também inviabiliza a utilização desta forma 
de avalição.  
 

Esta tecnologia também não está relacionada estritamente a “expansão da produção em 
novas áreas e agregação de valor”. Em nenhum dos casos avaliados neste estudo, a criação desta 
tecnologia foi o fator determinante para expansão da produção em novas áreas. Em geral essa 
tecnologia veio a complementar a compostagem tradicional existente.  

No caso do agricultor 2, que é produtor orgânico certificado, a dificuldade em utilizar um 
dos quatro métodos de mensuração propostos, “incremento de produtividade”, “redução de 
custos”, “expansão da produção em novas áreas” ou “agregação de valor”, se deve a uma situação 
semelhante ao agricultor de número 4 citado no parágrafo anterior, a inexistência de um marco 
zero em relação a utilização de compostagem 100% vegetal. O agricultor 2 teve como origem o 
centro urbano da cidade do Rio de Janeiro onde desenvolvia atividade econômica urbana e 
quando começou suas atividades produtivas com agricultura, adotou as práticas de agricultura 
orgânica que conhecia através de cursos, treinamentos e leituras. Dessa forma não é possível 
verificar um “incremento de produtividade” pois não havia qualquer produção antes do início da 
produção orgânica onde ele escolheu utilizar o composto 100% vegetal. Da mesma forma não foi 
possível verificar qualquer “redução de custos” de produção pois ele não era produtor antes de 
ingressar na agricultura orgânica e adotar a compostagem 100% vegetal. Da mesma forma, a 
motivação para ingressar na atividade agrícola se deu por interesse na agricultura orgânica, o que 
faz que a tecnologia de compostagem 100% vegetal não seja a responsável pela “expansão da 
produção em novas áreas”. Também não foi verificado “agregação de valor” pois não havia uma 
produção anterior para a qual a tecnologia de compostagem 100% vegetal pudesse resultar em 
uma valorização superior do produto final. Finalmente, vale destacar que este produtor possui 
uma grande diversidade de fontes de matérias orgânicas e de adubos orgânicos pois, como 
exemplo, sua produção de ovos orgânicos também são certificados e tem como subproduto a 
cama da qual ele produz adubos orgânicos. 

No caso dos demais agricultores entrevistados vale a explicação apresentada abaixo, mas 
que também serve para o que foi apresentado no parágrafo anterior. Para que a tecnologia de 
compostagem 100% vegetal pudesse ter seus efeitos econômicos avaliados conforme a 
metodologia proposta neste relatório, “incremento de produtividade”, “redução de custos”, 
“expansão da produção em novas áreas” ou “agregação de valor”, seria necessário que já 
adotassem outras práticas de compostagem antes de adotar a compostagem 100% vegetal. 
Também seria necessário que os agricultores utilizassem sempre essa pratica em todos os cultivos 
que ele realiza em sua propriedade e, finalmente, precisaria fazer ao mesmo tempo dois tipos de 
plantios: um com composto 100% vegetal e outro utilizando a tecnologia de compostagem que 
utilizava anteriormente, para então poder vrificar se há alguma diferença em termos de produção, 
mato competição e demais qualidades do ambiente produtivo. 

Tendo como base o que foi apresentado acima, não é exagero mencionar a necessidade de 
criação de metodologias e parâmetros que sejam sensíveis às tecnologias voltadas para pequenos 
agricultores ou mesmo para práticas mais sustentáveis de produção. A metodologia de 
contabilização e registro dos custos de produção utilizada para agricultura em grande escala tem 
se mostrado ineficaz para avaliação da produção em pequena escala. Isso se deve ao fato de que 
essa produção, tomando a soja como exemplo, pode ser facilmente contabilizada com alguns 
poucos índices técnicos que envolvem tão somente o preparo do solo, plantio, tratos culturais, 
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colheita e armazenamento enquanto apenas a produção e contabilização econômica do composto 
100% vegetal envolve muito mais operações e para um acompanhamento preciso dos resultados 
de sua utilização ainda seriam necessárias a realização de análises laboratoriais para se medir o 
quanto das necessidades dos principais elementos , N-P-K, estão sendo supridas.  

Finalmente vale destacar que é justamente a produção familiar realizada em pequena 
escala a maior responsável pela produção de alimentos no Brasil, mas que ainda prescinde de 
parâmetros de avaliação econômica adequados a sua realidade. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
Nota: Como nos benefícios, as estimativas são específicas da Embrapa; neste item devem ser incluídas apenas as despesas da 
Empresa. 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos valores em reais (R$). 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2007 10.952,99 3.822,50  1.042,50 2.085,00 17.902,99 

2008 20.110,93 9.174,00  2.502,00 5.004,00 36.790,93 

2009 23.021,97 5.351,50  1.459,50 2.919,00 32.751,97 

2010 10.433,36 3.025,00   825,00 1.650,00 15.933,36 

2011 13.398,75 2.997,50   797,50 1.705,00 18.898,75 

2012 14.068,69 3.039,58   828,98 1.657,95 19.595,19 

2013 15.053,50 3.011,94   801,34 1.713,22 20.580,00 

2014 18.562,32 2.984,31   773,71 1.768,48 24.088,82 

2015 19.269,56 2.956,68   746,08 1.823,75 24.796,06 

2016 21.242,96 1.590,00   390,00 1.020,00 24.242,96 

2017 22.334,97 5.692,50   1.552,50 3.105,00 32.684,97 

2018 23.426,98 8.035,50   2.191,50 4.383,00 38.036,98 

2019 25.979,84 2.145,00   585,00 1.170,00 29.879,84 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 
. 

Para obtenção do valor dos custos de pessoal foram utilizadas as tabelas publicadas 
anualmente no BCA. A partir delas e com ajuda dos pesquisadores é realizado uma estimativa da 
proporção do tempo gasto com as atividades do projeto em relação ao tempo total disponível, 
tomando em consideração a atuação de demais funcionários envolvidos nas atividades, sejam 
analistas, técnicos ou assistentes. 

 
Em seguida são levantados os recursos totais destinados para o projeto, sendo nos últimos 

3 anos os recursos foram oriundos do projeto “Soluções tecnológicas para otimização do uso de 
resíduos e biomassa como insumo para fertilidade do solo em sistemas de orgânicos de produção” 
(projeto 12 04 07 001). Os valores totais foram de R$ 10.350,00 em 2017, R$ 14.610,00 em 2018 e 
R$ 3.900,00 em 2019. A partir desses valores globais foram feitas estimativas da porcentagem que 
foi destinada apara cada um dos itens “Custeio de Pesquisa”, “Custos de Administração” e “Custos 
de Transferência Tecnológica”.  

 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
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- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO/RIO)  
- Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – CTUR/UFRRJ 
- Associação de Agricultores Biológicos do Estado Rio de Janeiro - ABIO 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 

Para avaliação dos impactos Sócio Ambientais foram utilizados dados de entrevistas 
realizadas com 8 agricultores do estado do Rio de Janeiro, distribuídos por vários municípios e 
desenvolvendo diversas atividades diferentes. As principais atividades agrícolas encontradas 
foram: produção de goiaba, horticultura orgânica, produção de flores de corte e plantas 
medicinais. Os municípios onde os agricultores produzem são: Cachoeiras do Macacu (1), Nova 
Friburgo (2), Petrópolis (1), Queimados (1) e Nova Iguaçu (3). 

 
O uso da tecnologia não está direcionado apenas aos pequenos agricultores familiares, 

porém somente foi possível encontrar adotantes desta tecnologia que apresentam esse perfil. 
Embora a definição de agricultor familiar restrinja a 4 módulos fiscais, e exista entre os 
entrevistados aqueles com área maior, consideramos como mais relevante a participação da 
família na atividade e o número de funcionários contratados, que em nenhum dos casos, excedeu 
a dois funcionários3. Embora seja importante destacar também que não é pelo fato dos 
agricultores serem caracterizados como familiares que faz com que eles possuam pouco vínculo 
com o mercado.  

 
Como os dados são apresentados de forma agregada, as diferenças entre os diversos tipos 

de agricultores corre o risco de se perder, por essa razão os dados foram discutidos utilizando-se 
situações diferentes de forma a enriquecer a discussão. 

 
Finalmente, destaca-se que diferente do ambiente altamente controlado das empresas 

industriais, as empresas agrícolas não são ambientes isolados. Assim, pequenas ações tendem a 
apresentar efeitos diretos e indiretos em diferentes aspectos produtivos, sociais e ambientais. 
Sendo assim, os aspectos da metodologia que não foram avaliados são aqueles para os quais a 
tecnologia não apresenta relação causal e portanto não apresenta efeito. Somente foram 
avaliados os aspectos para os quais a correlação é evidente e significativa. 

 
 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim 0,5 
2. Mudança no uso indireto da terra Não - 
3. Consumo de água Sim 1,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 3,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - 
6. Consumo de energia Não - 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 1,5 
8. Emissões à atmosfera Não -  

                                            
3 A Lei nº 11.326 de 24/07/2006 estabeleceu o conceito de agricultor familiar o qual define que a propriedade deve ter, no máximo, 

quatro módulos fiscais e que a mão de obra predominantemente seja a da própria família, assim como a base de sustentação da renda 

familiar tenha origem nas atividades econômicas vinculadas ao próprio empreendimento. (Brasil, 2006) 
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9. Qualidade do solo Sim 7,5 
10. Qualidade da água Não - 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,90 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

É necessário destacar que todos os agricultores entrevistados passaram por processo de 
capacitação oferecido pela Embrapa Agrobiologia, mas não na mesma época. Alguns participaram 
de curso que foi oferecido em sua localidade como é o caso do agricultor 2, em Nova Friburgo, 
outros se dirigiram a Sede da Embrapa Agrobiologia onde o curso foi realizado. O grupo de 
agricultores é bastante diversificado, com produtores de goiaba e flores, que atuam nos mercados 
locais e regionais, mas predominam pequenos agricultores e horticultores. Os agricultores 5, 6, 7 e 
8 são da região denominada Baixada Fluminense, que engloba diversos municípios, e como 
participam da Escolinha de Agroecologia de Nova Iguaçu possuem um perfil bastante similar de 
pequena produção familiar, que é comercializada na feiras locais. Há também neste grupo um 
produtor de compostagem que comercializa este adubo orgânico para agricultores, jardineiros etc. 

 
A tabela 4.1.1. apresenta os resultados da avaliação dos impactos ecológicos da tecnologia 

de compostagem utilizando apenas resíduos vegetais sobre o aspecto eficiência tecnológica. O 
item 1 discute a “mudança no uso direto da terra”, sendo que o aspecto “estoque de carbono” foi 
o único que foi afetado pelo uso da tecnologia. A compostagem produzida pelo agricultor 1 se 
utiliza de resíduos vegetais produzidos por podas de arvores do município de Cachoeiras de 
Macacu/RJ, aparas de grama e demais restos vegetais provenientes do próprio sítio, onde ocorre 
uma significativa incorporação de carbono ao solo e, consequentemente, evita-se que esse 
material seja queimado produzindo gás carbônico (Gases de Efeito Estufa - GEE). A escala de 
ocorrência atinge o entorno e o agricultor ponderou embora a incorporação de matéria orgânica 
seja continua ela ainda é pequena em relação a necessidade da propriedade resultando em um 
coeficiente de alteração de 1 ponto. Destacamos que o agricultor 1 é Secretário de Agricultura do 
Município onde reside e, portanto, tem mais familiaridade com esse tipo de questão.  

 
Já o agricultor 2 produz sua compostagem com resíduos vegetais obtidos no próprio sítio, a 

partir da roçagem de vegetação rasteira e capim encontrados localmente, podas, resíduos das 
colheitas etc. Este processo resulta em significativa incorporação de carbono ao solo. Esse tema é 
de difícil entendimento para os agricultores em geral pois exige conhecimentos técnicos. Dessa 
forma a questão foi apresentada indagando se percebe que o uso continuo de matéria orgânica na 
forma de compostagem pode ser de alguma forma constatado no solo, se esse material 
permanece no solo. A resposta foi positiva, contudo como este material deve ser sempre reposto 
no solo, há a percepção de ele não permanece no solo indefinidamente. Dessa forma a escala de 
ocorrência atinge apenas a localidade do agricultor a qual resultou em um coeficiente de alteração 
de 1 ponto. 

 
O agricultor 3 produz sua compostagem a partir de resíduos de podas de arvores, arbustos 

e aparas de gramados doados por 3 condomínios vizinhos a sua empresa. Antes da empresa de 
compostagem se estabelecer neste local o material era apenas depositado em uma vala onde se 
decompunha naturalmente. Com a destinação desse material para a compostagem não houve 
aumento no processo de incorporação de carbono ao solo, pois este material, quando não 
utilizado para fazer compostagem, não é queimado e permanece estocado no pátio de deposito 
onde passará por processo de decomposição natural. Dessa forma, diferente do que se observou 
para os demais agricultores, neste caso a resposta foi 0 (zero).  
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Para o item 2 “mudança no uso indireto da terra” (Tabela 4.1.1) a tecnologia não causou 
alterações em nenhum dos seus componentes. Não houve competição com produção de 
alimentos e nem pela propriedade da terra. Tão pouco houve alteração na pressão de 
deslocamento sobre áreas não agrícolas ou Interferência sobre a posse e usos pelas comunidades 
locais.  

 
Todos agricultores afirmaram poder constatar com facilidade que as áreas que receberam 

composto com regularidade apresentam maior retenção de umidade do solo do que as áreas que 
não recebem composto. Somente o agricultor 3 disse não poder observar esse fenômeno pelo fato 
de não utilizar o composto diretamente no solo, mas sim proceder a sua comercialização. Dessa 
forma, para o item 3, “consumo de água”, a média geral foi de 1. O agricultor 1 informou que 
tecnicamente a goiabeira necessita de cerca de 50 litros diários de água, contudo no município de 
Cachoeiras de Macacu é proibido utilizar água para irrigação pois a região é responsável pela 
captação de água para consumo humano na cidade do Rio de Janeiro. Como a matéria orgânica 
tem capacidade de reter até 4 vezes seu volume em água, mantendo o solo mais úmido. O 
agricultor afirmou que o uso de compostagem nas lavouras ajudou na conservação das aguas das 
chuvas o que atenua em partes a necessidade de irrigação. Dessa forma, este efeito que ocorre no 
nível local, obteve, segundo o agricultor coeficiente de alteração de 1 ponto. 

 
 A captação de água para irrigação e para consumo humano e animal é proveniente de 
nascente localizada no interior da propriedade do agricultor 2 o qual informou doar água para 16 
vizinhos. Como ele sempre utilizou adubação orgânica ficou relativamente complexo informar se o 
consumo de água seria maior sem o uso de compostagem. Contudo, através de sua grande 
experiência de produção neste sitio, o agricultor afirma com tranquilidade que o uso de 
compostagem nas lavouras melhora visivelmente a conservação da umidade no solo apontando 
um coeficiente de alteração de 1 ponto. 
  
 O agricultor 4 realiza sua produção de flores em ambiente protegido e por isso mantém um 
rigoroso controle da irrigação. Como ele tem formação técnica da área de agrárias consegue ter 
maior consciência das vantagens da utilização da matéria orgânica proveniente da compostagem 
para a manutenção da unidade dos solos. Sua pontuação não diferiu dos demais agricultores. 
 
 Para o item 4 “uso de insumos agrícola” (Tabela 4.1.1) a média geral foi de 3,00. A 
pontuação diferiu bastante entre os agricultores, só 3 deles consideraram obter uma grande 
redução no consumo de fertilizantes devido ao uso de compostagem, os demais observaram 
pequena redução. Como não temos uma métrica definida para mensurar com precisão este 
indicador, há que se ponderar que o que é considerado muito para uma realidade agrícola pode 
ser pouco para outro ambiente. 
 

Como o húmus tem propriedade coloidais ele otimiza a utilização dos adubos químicos, 
resultando em um consumo menor desses insumos. Além disso o composto também contribui 
para a melhoria das propriedades químicas do solo. A matéria orgânica também ajuda na 
estruturação dos solos tornando-os menos propensos a erosão, o que também resulta em uma 
economia indireta, pois o solo carreado pela ação da erosão, leva consigo os adubos utilizados na 
lavoura. Porém, mesmo consciente destes vários efeitos do usos da compostagem o agricultor 1 
ponderou que o efeito final é pequeno resultado em coeficiente de alteração de - 1 ponto. 

 
No entanto, como o agricultor 2 se utiliza apenas de compostagem e bokashi para obter 

sua produção, torna-se muito mais visível o efeito destes materiais do que o agricultor 1 que 
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também se utiliza de adubos sintéticos. De acordo com o agricultor 2, só com o uso de 
compostagem já se pode obter uma excelente produção para algumas hortaliças menos exigentes 
em fertilidade, como a couve e a alface, por exemplo. Assim, diante deste efeito bastante visível 
do uso de compostagem o agricultor ponderou que o efeito final é grande, resultado em 
coeficiente de alteração de - 3 pontos. O agricultor 3 possui sistema de produção que se 
assemelha em partes com o do agricultor 2, embora sua produção não receba certificação 
orgânica escolheu uma pontuação igual ao agricultor 2.  

 
Para o item 5 “uso de insumos veterinários e matérias-primas” (Tabela 4.1.1) não foi 

observado alterações em seus componentes devido a ação da tecnologia em estudo. Nenhum dos 
componentes da variável de uso de insumos foi sensível para a tecnologia. Não afetou o consumo 
de produtos veterinários, feno, silagem, forragem nem de rações e suplementos. O mesmo se 
observou com a variável de uso de matérias-primas, não resultando alterações no consumo de 
seus componentes: matérias-primas básicas, matérias-primas para processo e aditivos 
agroindustriais. Situação idêntica foi observada no item 6 “consumo de energia”. As variáveis de 
fontes de energia, combustíveis fósseis, bio-combustíveis, Biomassa (lenha, bagaços, etc.) e 
eletricidade não apresentaram alteração em seus indicadores. 

 
Em razão da produção de composto, o indicador número 7, “geração própria, 

aproveitamento, reuso e autonomia” (Tabela 4.1.1) foi afetado positivamente. Dos cinco 
componentes da variável de “autonomia material e energética”, somente um foi afetado pela 
ação da tecnologia: “adubo orgânico/esterco, estrume/compostagem/formulados 
organominerais”. Sendo que dos oito agricultores entrevistados, somente três escolheram a 
alteração moderada para o indicador os demais escolheram uma grande alteração para o 
indicador, sempre em nível local, resultando na pontuação geral de 1,5. Este item trata do tema 
central desta tecnologia que é o aproveitamento de materiais através da compostagem. Como 
esta prática é constante e permanente no sítio do agricultor 3 desde o início de sua introdução em 
2013, e tendo em vista a realidade da agricultura na região o agricultor considerou que o efeito 
final é relativamente grande resultando em um coeficiente de alteração de 3 pontos.  

 
O aproveitamento de materiais através da compostagem é a base da produção do 

agricultor 2. Como esta prática é constante e permanente na sua propriedade, ele também 
considerou que o efeito final é relativamente grande resultando em um coeficiente de alteração 
de 3 pontos. Da mesma forma, como a destinação nobre dada aos restos vegetais que usualmente 
seriam descartados mas que por meio da compostagem se tornam um produto de interesse 
comercial é o fundamento, a base, da produção do agricultor 3. Como esta prática é o cerne de 
suas atividades cotidianas, considerou que o efeito final é grande resultando em um coeficiente de 
alteração de 3 pontos. 

   
As emissões à atmosfera são o tema do item 8 (Tabela 4.1.1). Estão incluídos nas variáveis 

de emissões à atmosfera quatro tipos diferentes de emissões os gases de efeito estufa, material 
particulado/fumaça, odores e ruídos. Surgiram muitas discussões sobre este item pois restos de 
poda de gramas e árvores, quando não compostados, tem grandes chances de serem queimados 
produzindo gases de efeito estufa, fumaça e odores. Contudo, para os agricultores entrevistados, 
é totalmente imprevisível o que aconteceria de fato. Mesmo que um desses agricultores, no 
passado usasse a prática corrente de queimar restos vegetais e depois tenha passado a fazer 
compostagem, não é possível ter uma correlação objetiva com o processo de compostagem pois 
há inúmeros outros componentes que podem ter determinado essa mudança. A maior fiscalização 
com aplicação de multas é uma delas, e fez com que muitos agricultores parassem de queimar 
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seus restos vegetais, mas com certeza apenas poucos deles passaram a fazer compostagem, muito 
simplesmente deixaram os resto se decomporem naturalmente. 

 
Melhoras na qualidade do solo é com certeza um dos efeitos mais conhecidos do uso da 

compostagem nas lavouras. Dois componentes deste indicador foram afetados de forma positiva, 
ou seja todos agricultores, exceção do agricultor 3, puderam verificar que houve redução da 
“perda de matéria orgânica” do solo, o que resultou numa pontuação média geral de 7,5. A maior 
parte dos agricultores verificaram grande redução neste indicador, apenas três afirmaram ter 
observado pequena redução. Essa pontuação parece ter sido bastante influenciada pela 
quantidade e frequência do uso desse fertilizante, agricultores que utilizam em maior quantidade 
deram pontuações maiores. No caso do agricultor 2 a compostagem é a base da sua produção, 
uma vez que sua produção é orgânica e certificada. Em razão do uso continuo de compostagem o 
que o agricultor verifica para este componente, “perda de matéria orgânica, é que, ao contrário do 
que ocorre na agricultura em geral, está observando um crescente aumento de matéria orgânica 
no solo. O agricultor 4, por trabalhar em ambiente protegido observa uma redução da degradação 
da matéria orgânica do solo resultante da ação das intempéries, resultando num efeito ainda mais 
evidente.  

 
Quanto ao componente “Perda de nutrientes” observou-se uma pontuação semelhante ao 

componente anterior pois, novamente a maioria dos agricultores consideraram que houve grande 
redução neste indicador devido o uso da compostagem. A pontuação média geral foi de 7,5. O 
agricultor 1, talvez por usar adubação sintética associada com adubação orgânica, disse verificar 
apenas um pequeno efeito na redução da perda de nutrientes, optando por um coeficiente de 
alteração de -1. Contudo o agricultor 2 cuja produção é obtida exclusivamente com uso de 
fertilizantes orgânicos tem uma percepção bastante diferente, verificando grande alteração no 
indicador com coeficiente de impacto igual -3. O agricultor 8 foi muito enfático sobre efeito 
positivo do uso de matéria orgânica na sua propriedade, relatando que até o tipo de vegetação 
espontânea mudou bastante desde que ele passou a fazer compostagem. 

 
As demais variáveis de qualidade do solo deste indicador, “erosão” e “compactação”, não 

foram consideradas para efeitos desta avaliação por serem um tema de elevada complexidade 
técnica e dificilmente verificado pelos agricultores a campo. É conhecimento técnico consagrado 
que solos com maiores teores de matéria orgânica são mais estruturados e resistentes a erosão. 
Contudo é impossível o agricultor definir entre as inúmeras variáveis que afetam e produzem 
erosão qual delas está tendo verdadeira causalidade e em qual intensidade esse fenômeno 
(erosão) ocorre. E como numa avaliação de impactos não cabem especulações, este item foi 
deixado de fora. O mesmo ocorreu com o componente “compactação”. O uso de matéria orgânica 
afeta diretamente na redução da compactação dos solos, contudo a mensuração deste fenômeno 
em campo sem instrumentos e uma metodologia apropriadas, certamente resultarão em 
informações inconsistentes e incompatíveis com o objetivo de uma avaliação de impacto. 

 
Para as cinco variáveis do indicador qualidade da água (Tabela 4.1.1), item 10, também não 

foram observados efeitos que estejam relacionados diretamente com o uso de compostagem. No 
entanto, não é demais destacar que alguns dos componentes “carga orgânica (efluentes, esgotos, 
estercos, etc.), “turbidez”, “espumas/óleos/resíduos sólidos”, “exposição a contaminação 
direta/indireta por agrotóxicos” e “assoreamento de corpos d'água”, podem ser afetados de 
forma direta e indireta pelo uso compostagem, mas devido á dificuldade em estabelecer 
confiáveis e seguras relações de causalidade entre o uso da tecnologia e resultado esperado, 
optou-se por não utilizar estes indicadores.  
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Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental (Tabela 4.1.1) é um indicador 

muito importante pois agrega diferentes componentes que medem a interferência da tecnologia 
nos principais temas da questão ambiental. Dos sete componentes, distribuídos entre a duas 
variáveis conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, somente o componente “solos 
degradados” sofreu alterações devido a ação da tecnologia. A maior parte dos agricultores 
entrevistados considerou que os efeitos da tecnologia apresentaram grande aumento no 
indicador, gerando um coeficiente de alteração igual a 3. Dessa forma a pontuação média geral foi 
de 0,90. 

 
 Para os agricultores entrevistados é visível a melhora na qualidade dos solos devido ao uso 

de compostagem, contudo a quantificação desses efeitos revelou a presença de 2 grupos. Um 
grupo composto por 3 agricultores que afirma que a compostagem 100% vegetal apresenta um 
efeito final pequeno na recuperação e prevenção dos solos degradados, resultando em um 
coeficiente de alteração de apenas 1 ponto. O outro grupo defende que essa alteração é grande 
resultando num coeficiente de impacto igual a 3. Talvez não seja por acaso que esse grupo é 
composto predominantemente por agricultores que utilizam compostagem em maiores 
quantidades, produtor de flores, goiaba e hortaliça orgânicas. É recorrente a fala de que a 
melhoria na qualidade dos solos só é observada depois de alguns anos de uso de compostagem e 
com dosagens relativamente elevadas. 
 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Não - 
13. Capital social Não - 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

A tabela 4.2.1 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia de 
compostagem 100% sobre o aspecto respeito ao consumidor. Em nenhum dos cinco componentes 
do indicador “qualidade do produto” foi observado alteração em seus coeficientes devido a ação 
da tecnologia de composto 100% vegetal. Ou seja, não foi possível verificar alteração nas 
quantidades de resíduos químicos dos produtos alimentares nos quais foram utilizados a 
compostagem 100% vegetal que se relacionassem diretamente à tecnologia. Para o caso dos 
agricultores que recebem certificação orgânica a redução dos resíduos químicos não se deve a 
tecnologia de compostagem propriamente dita, mas sim à vinculação com a produção orgânica. O 
agricultor orgânico pode utilizar inúmeras outras tecnologias de compostagem e produção de 
adubos orgânicos, não existe nexo de causalidade entre o uso da tecnologia de compostagem 
100% vegetal e a redução de resíduos orgânicos. Pois se existisse essa correlação, todos os 
agricultores entrevistados nesta estudo deveriam ter eliminado os resíduos químicos de seus 
produtos e não somente os produtores orgânicos. (KIEHL, 1985, ALCÂNTARA, 2016)  

 
Quanto a redução de contaminantes biológicos (Tabela 4.2.1) encontramos uma situação 

semelhante àquela apresentada no parágrafo acima. Durante o processo de compostagem, devido 
ao fato da temperatura da pilha de compostagem se elevar a valores próximos a 70oC, ocorre 
drástica redução dos contaminantes biológicos presentes no material, contudo essa redução 
ocorre em todos os processos de compostagem, não sendo exclusividade da tecnologia de 
compostagem 100% vegetal, portanto, não existe nexo de causalidade entre esses fenômenos. 
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(KIEHL, 1985, ALCÂNTARA, 2016). Nos demais componentes deste indicador, “procedimentos de 
pós-colheita”, “disponibilidade de fontes de insumos” e “idoneidade dos fornecedores de 
insumos”, também não se observa correção entre o uso da tecnologia alterações comprovadas e 
perceptíveis. 

 
Para o indicador “capital social” (Tabela 4.2.1) também não se observa efeitos devido a 

ação da tecnologia de compostagem 100% vegetal. Este indicador possui seis componentes os 
quais estão listados a seguir: “integração cultural entre os colaboradores e familiares”, 
“engajamento em movimentos sociais”, “conservação do patrimônio histórico / artístico / 
cultural”, “captação de demandas da comunidade”, “projetos de extensão comunitária / educação 
ambiental” e “programas de transferência de conhecimentos e tecnologias”. 

 
O indicador “bem-estar e saúde animal” não foi afetado pelo uso da tecnologia de 

compostagem 100% vegetal e é composto dos sete componentes listados a seguir: “acesso a água, 
alimento e suplementos de qualidade”, “conforto térmico e salubridade dos ambientes de 
manejo”, “lotação adequada nas instalações e áreas externas”, “segurança e manejo sanitário 
preventivo”, “condições p/ expressar comportamentos naturais da espécie”, “ações que 
minimizem o sofrimento, o estresse e a dor” e “conduta ética de manejo, descarte e pré-abate / 
abate”. 

             
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 1,75 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,20 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 4,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não - 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 
 

 A tabela 4.2.2 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia de 
compostagem 100% vegetal a partir do aspecto trabalho/emprego. Todos os agricultores 
entrevistados passaram por processo de capacitação oferecido pela Embrapa Agrobiologia mas 
não na mesma época. Alguns participaram de curso que foi oferecido em sua localidade como é o 
caso do agricultor 2, em nova Friburgo, outros se dirigiram a Sede da Embrapa Agrobiologia onde 
o curso foi realizado.  
 

 Na referida tabela podemos observar que o indicador “capacitação” apresentou média 
geral de 1,75. Este resultado foi obtido a partir das oito pontuações manifestadas pelos 
agricultores entrevistados, onde apenas um deles verificou grande alteração, 3 pontos, no 
indicador do componente “local de curta duração”, os demais agricultores escolheram o valor 1. 
Situação idêntica se observou para o componente “básico” da variável “nível de capacitação”.  
  
 No caso especifico do agricultor 1, a atividade produtiva é desenvolvida por meeiros, sendo 
que a compostagem é realizada pelos proprietários. Dessa forma foi necessário apenas realizar 
capacitações relativas ao uso da compostagem, a qual foi “local de curta duração”, com conteúdo 
de nível “básico”. Desta forma, de acordo com o agricultor, não foi necessário dispender um 
grande esforço para a capacitação, resultando em um aumento de apenas 1 ponto para ambos 
coeficientes de impacto.  
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 O agricultor 2 produz sua compostagem com ajuda do seu funcionário e passou por 
diversas capacitações relacionadas ao tema da compostagem. Mas destaca que o maior 
aprimoramento se deve aos anos de prática. A capacitação inicial que ele recebeu foi a “local de 
curta duração”, com conteúdo de nível “básico” com aumento de apenas 1 ponto para ambos 
coeficientes de impacto. Já o agricultor 3 passou por capacitação relacionadas ao tema da 
compostagem 100% vegetal em curso realizado na Embrapa Agrobiologia, foi aprimorando a 
prática observando os resultados e recebendo orientações do pesquisador Marcos Leal. A 
capacitação inicial que ele recebeu um curso “local de curta duração”, com conteúdo de nível 
“básico” o qual resultou em grande aumento de 3 ponto para ambos coeficientes de impacto. 
 
  Para o indicador “qualificação e oferta de trabalho” (tabela 4.2.2.) foi obtida a média geral 
de 0,20. Somente quatro dos oito agricultores entrevistados possuem trabalhadores contratados 
e, portanto, somente eles responderam está parte da avaliação onde todos os agricultores 
mencionaram pequena alteração no componente “braçal”, e optaram pelo valor 1 na escala de 
ocorrência pontual. A mesma situação foi verificada no componente “permanente” da variável 
“condições de contratação”. As variáveis de qualificação requerida para o trabalho que não foram 
afetadas pela ação da tecnologia foram: “braçal especializado”, “técnico médio” e “técnico 
superior”. As variáveis de condição de contratação que não foram afetadas foram: “temporário”, 
“parceiro / meeiro” e “familiar”. 
 

O indicador “qualidade do emprego / ocupação” (tabela 4.2.2.) segue a mesma lógica do 
item anterior, pois somente quatro, dos oito agricultores entrevistados possuem trabalhadores 
contratados. A média geral foi de 4,00. Todas as variáveis associadas à legislação trabalhista, tais 
como: “prevenção do trabalho infantil”, “prevenção de jornada >44 hs”, “registro” e “contribuição 
previdenciária” receberam pontuações idênticas dos quatro agricultores entrevistados. Uma 
explicação para esse resultado pode estar no fato de que é complexo correlacionar a produção 
obtida com a tecnologia em si, mas por outro lado como as tecnologias adotadas pelas empresas 
agrícolas determinam seu rendimento, obviamente há reflexos no emprego. Os demais benefícios 
trabalhistas que compõe a segunda variável, são: “auxílio moradia”, “auxílio alimentação”, “auxílio 
transporte” e “auxílio saúde (complementar)” 
 
  Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias  é o 
indicador do item de número 18 da tabela 4.2.2. e apresenta três variáveis “equidade de gêneros”, 
“equidade de gerações” e “equidade étnica”. Contudo nenhum dessa três variáveis foram afetadas 
pela ação da tecnologia. A seguir estão listados os componentes de cada uma dessas três 
variáveis. Variável equidade de gêneros: “oportunidade de envolvimento e valorização da 
participação das mulheres” e “emancipação e reconhecimento das escolhas das mulheres”, 
“recompensa equitativa das atividades produtivas das mulheres”. Variável equidade de gerações: 
“oportunidade de envolvimento e valorização da participação dos jovens e idosos”, “emancipação 
e reconhecimento/ das escolhas dos jovens e idosos” e “recompensa equitativa das atividades 
produtivas dos jovens”. Variável equidade étnica: “equidade de oportunidades entre etnias” e 
“respeito mútuo e valorização cultural”. 
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 3,00 
20. Valor da propriedade  Sim 7,50 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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Os impactos socioambientais do uso da tecnologia de compostagem 100% vegetal a partir 

do aspecto renda são apresentados na tabela 4.2.3. O indicador “geração de renda do 
estabelecimento” recebeu pontuação média de 3,00, pois dos oito agricultores entrevistados três 
escolheram a pontuação de número 3 que corresponde a um grande aumento no coeficiente do 
componente “segurança (garantia de obtenção)”. Este foi o único, dos cinco atributos da renda 
que foi alterado pela ação da tecnologia de compostagem 100% vegetal. Para ou outros quatro 
componentes listados a seguir, a tecnologia em estudo não promoveu alterações: “estabilidade 
(redução da sazonalidade)”, “distribuição (remunerações e benefícios)”, “diversidade de fontes de 
renda” e “montante”. 

 
Dentre os itens relacionados à geração de renda que sofreram alguma alteração devido ao 

uso de compostagem, o agricultor 1 fez menção apenas à “segurança (garantia de obtenção)” 
devido a melhoria na qualidade do solo resultante do uso constante do composto 100% vegetal, 
considerou um coeficiente de alteração de apenas 1 ponto. Já o agricultor 2 possui uma relação 
diferente com a compostagem, pois ela é a base do seu trabalho, sem ela não haveria produção. 
Dessa forma atribuiu um coeficiente de alteração de 3 pontos para este componente.  

 
De forma semelhante ao agricultor 2, o agricultor 4 atribuiu um coeficiente de alteração de 

3 pontos para o item avaliado, o que é bastante coerente pois considerando como marco zero a 
não destinação do material vegetal para fins econômicos, com sua deposição natural e 
reincorporação a natureza, não seria observado a transformação desse resíduo em produto 
comercial se não houvesse a ação dos empresários.  
  
  Ainda na tabela 4.2.3 encontramos o indicador “valor da propriedade” que recebeu 
pontuação média geral foi de 7,50. Dentre os cinco componentes da variável valorização da 
propriedade, somente dois, “conservação dos recursos naturais” e “investimento em 
benfeitorias”, foram alterados positivamente pela ação da tecnologia de compostagem 100% 
vegetal. Porém, vale destacar apenas um agricultor mencionou os dois componentes, os demais 
mencionaram apenas um. Também é importante mencionar que como o agricultor de número 4 
não é proprietário da área que utiliza pois a mesma é cedida pelo condomínio sem custos, sem ter 
que remunerar com o valor do aluguel, considerou-se que este indicador não deveria ser avaliado 
neste caso. Dessa forma tivemos apenas 3 agricultores que apontaram uma grande aumento no 
indicador do componente “conservação dos recursos naturais”, os demais optaram por considerar 
um pequeno aumento no coeficiente do componente, resultando na pontuação 1.  
 

Para o agricultor 1 o componente “conservação dos recursos naturais” foi afetado e 
resultou em um pequeno efeito, resultando em coeficiente de alteração de apenas 1 ponto. O 
agricultor apontou 2 itens: “investimento em benfeitorias” e “conservação dos recursos naturais”. 
O primeiro se deve a série de benfeitorias que estabeleceu na propriedade e acompanharam a 
evolução da produção tais como: barracões, estufa, garagem etc. O segundo se deve ao trabalho 
de melhoria dos solos devido o trabalho continuo e persistente com agricultura orgânica, 
resultando na atribuição de um coeficiente de alteração de 3 pontos, para ambos itens avaliados. 
Finalmente, destacamos que os três componentes que não sentiram qualquer efeito da tecnologia 
de compostagem 100% vegetal foram: “preços de produtos e serviços”, “conformidade com 
legislação” e “infra-estrutura / Política tributária etc”. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 
Critérios Se aplica Média 
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(Sim/Não) Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Não - 
22. Segurança alimentar Não - 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Na tabela 4.2.4 estão os dados dos impactos socioambientais do uso da tecnologia de 
compostagem 100% vegetal considerando o aspecto saúde. Os dois indicadores deste aspecto não 
tiveram seus componentes afetados pela ação da tecnologia de compostagem 100% vegetal. O 
indicador “segurança e saúde ocupacional” tem os seguintes elementos em seus componentes: 
”exposição a periculosidade e fatores de insalubridade”, “periculosidade”, “ruído”, “vibração”, 
“calor / frio / umidade”, “acidentes ergonômicos (quedas, máquinas)”, “agentes químicos” e 
“agentes biológicos”. 
 

“Segurança alimentar” é o segundo indicador do aspecto saúde. Na sua variável de 
segurança alimentar temos 3 componentes: “garantia da produção”, “quantidade de alimento” e 
“qualidade nutricional do alimento”. Como mencionado nos itens anteriores, há a necessidade de 
ficar atento a relação de causalidade dos fenômenos observados no ambiente produtivo. O marco 
zero dos oito agricultores entrevistado são diferentes, pois alguns nunca tinham feito 
compostagem antes enquanto outros já a havia feito com esterco de gado. Dessa forma, quando 
questionamos os agricultores se perceberam alguma diferença em seus produtos devido a 
tecnologia, a resposta foi negativa. 
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Não - 
24. Condição de comercialização Não - 
25. Disposição de resíduos  Sim 6,00 
26. Gestão de insumos químicos Não - 
27. Relacionamento institucional Sim 3,75 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Os impactos socioambientais do uso da tecnologia de compostagem 100% vegetal a partir 
do aspecto gestão e administração são apresentados na tabela 4.2.5. Dos cinco indicadores deste 
aspecto, somente dois, disposição de resíduos e relacionamento institucional, foram afetados de 
forma significativa pela ação da tecnologia. 
 
  Nenhum dos sete componentes do indicador “dedicação e perfil do responsável” 
apresentaram alteração em seus coeficientes em razão da ação da tecnologia de composto 100% 
vegetal. Estes sete componentes são listados a seguir: “capacitação dirigida à atividade”, “horas de 
permanência no estabelecimento”, “engajamento familiar”, “uso de sistema contábil”, “modelo 
formal de planejamento” e “sistema de certificação / rotulagem”. Tomando como exemplo o 
último destes sete componentes “sistema de certificação /rotulagem”, não é demais informar que 
não existe uma certificação especifica para diferenciar produtos que contenham compostagem 
100% vegetal. Dentre as linhas de agricultura orgânica temos aquela proposta por Mokiti Okada 
conhecida como agricultura natural, que preconiza uma agricultura sem uso de estercos animais, 
contudo não existe uma certificação especifica para esse tipo de produto.  
 

Quanto a questão da rotulagem, a figura abaixo é o rótulo da compostagem do agricultor 4 
que está em processo de elaboração, ainda não está em uso. Neste rotulo pretende-se fazer um 
esclarecimento das qualidades do produto tendo como base de comparação os compostos 
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tradicionais feitos com estercos. Não foi considerado uma pontuação especifica para este 
componente, pois este rótulo ainda não está em uso. 
 

 
 
  Da mesmo forma a tecnologia em estudo não exigiu a formulação de um “modelo formal 
de planejamento”, tão pouco foi necessário o “uso de sistema contábil” especifico. Os demais 
componentes, tais como “horas de permanência no estabelecimento” ou “engajamento familiar, 
não se aplicam à tecnologia. 
 
  O indicador “condição de comercialização” é constituído de sete componentes, onde são 
consideradas diversas situações que envolvem a comercialização de produtos agrícolas, no 
entanto, nenhuma delas foi afetada pela tecnologia de compostagem 100% vegetal. “Venda direta 
/ antecipada / cooperada” é o primeiro deles. Na sequência estão “processamento local”, 
”armazenamento local”, “transporte próprio”, “propaganda / marca própria”, “encadeamento 
com produtos / atividades / serviços anteriores” e “cooperação com outros produtores locais”. Se 
considerarmos as crescentes preocupações com questões de ética animal, não é precipitado supor 
que futuramente a compostagem 100% vegetal venha a causar efeitos sobre alguns dos 
componentes deste indicador. 
 
 Como a compostagem 100% vegetal tem como matéria prima restos vegetais, o indicador 
“disposição de resíduos” certamente tem bastante afinidade com o uso desta tecnologia. A 
pontuação média geral ficou 6,00. Dessa forma o componente “compostagem / 
reaproveitamento” da variável “tratamento de resíduos domésticos” foi afetado pois, como 
falaram alguns agricultores, a compostagem virou um processo onde se utiliza todos os restos seja 
da cozinha e da produção. Outro fator decisivo para se utilizar os resíduos da produção na 
compostagem, é o fator econômico. A variável de tratamento dos resíduos de produção aborda 
essa atividade no componente “reaproveitamento”  
 
 Para o componente tratamento de “resíduo doméstico” todos os agricultores entrevistados 
consideram um efeito positivo, contudo somente dois deles, agricultores 3 e 7, afirmaram que 
houve um grande aumento no indicador. O componente “resíduos de produção” teve um 
comportamento bastante similar com a diferença que o agricultor de número 4 não utiliza 
resíduos de sua produção e sim resíduos dos condomínios vizinhos. 
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Devido a adoção do processo de compostagem na propriedade do agricultor 1 possibilitou 
um tratamento de resíduos domésticos mais eficiente e o mesmo se observou com o tratamento 
dos resíduos de produção. Para o primeiro item o agricultor definiu um pequeno aumento, 
resultando em coeficiente de alteração de apenas 1 ponto. Para o segundo item definiu um 
grande aumento, resultando em coeficiente de alteração de 3 pontos.   Na figura 1 vemos parte 
de seus resíduos de produção de goiabadas que será utilizado em compostagem. 

 

 
Figura 1: Deposição de restos do processamento de goiabas 

para aproveitamento em futura compostagem 
 

O processo de compostagem adotado pelo agricultor 2 resulta em uma grande eficiência 
no tratamento dos resíduos de produção e também no tratamento de resíduos domésticos. Para 
os dois itens o agricultor definiu um grande aumento com o uso da compostagem, resultando em 
coeficiente de alteração de 3 pontos.  

 
Para o caso especifico do agricultor 3, a abordagem para este indicador foi bastante 

discutida pela equipe pois os resíduos que utilizam na produção de composto não podem ser 
considerados resíduos de produção pois os condomínios que fornecem esse material, não 
produzem nada que seja comercializado. Dessa forma foi pontuado apenas o componente 
referente aos resíduos domésticos, cuja eficiência ainda não é grande pois somente uma parte do 
resíduo é compostado, resultando um pequeno aumento no coeficiente de alteração, 1 ponto. 
  

 Quanto a “gestão de insumos químicos” não foi constatado em nenhum dos seus cinco 
componentes alterações devido a ação da tecnologia de compostagem 100% vegetal. 
“Armazenamento”, “calibração e verificação de equipamentos de aplicação”, “utilização de 
equipamentos de proteção individual”, “disposição final adequada de recipientes e embalagens” e 
“registro dos tratamento” são os cinco componentes deste indicador. É desnecessário explicar a 
razão pela qual eles não são afetados pela tecnologia em estudo, por ser facilmente constatável. 
 

Relacionamento institucional é o ultimo indicador desta avaliação. Ele foi pontuado 
positivamente no componente “filiação tecnológica nominal”. A pontuação média geral foi de 
3,75. Todos os agricultores entrevistados possuem vinculo com agricultura familiar com exceção 
do agricultor 4 que produz compostagem para comercialização direta aos agricultores. Há também 
o caso do agricultor 2 que também possui filiação tecnológica com a agricultura orgânica. Dos 7 
agricultores cuja enquete é aplicável, somente dois escolheram a pontuação 3, um grande 
aumento no coeficiente do componente. Os demais escolheram um pequeno aumento no 
componente. 

 

Em razão da produção de doce de goiaba o agricultor 1 passou a adotar a “filiação 
tecnológica nominal” da “agricultura familiar”, ver Figura 2, e em breve pretendem iniciar também 
a produção orgânica o que resultará em mais uma filiação nominal. Para este item, o agricultor 
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considerou um efeito final pequeno, resultando em um coeficiente de alteração de apenas 1 
ponto.  Na Figura 2 abaixo pode-se ver o rotulo de seus produtos onde está discriminada a filiação 
tecnológica 

    

 
 Figura 2: Aspectos do rótulo do produtor onde está 

registrado “Agricultura Familiar” 

 
 

Em razão da produção receber certificação orgânica o agricultor 4 adota a “filiação 
tecnológica nominal” que distingue esse tipo de produção e ele também se caracteriza como 
“agricultura familiar”. Dessa forma, para estes itens, o agricultor considerou um grande efeito, 
resultando em um coeficiente de alteração de apenas 3 pontos.  

 
 As demais variáveis que não receberam pontuação por não serem sensíveis a tecnologia 

de compostagem 100% vegetal são: “utilização de assistência técnica”, “associativismo / 
cooperativismo”, “filiação tecnológica nominal”, “utilização de assessoria legal / Vistoria”  
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 3,4 

Índice de Impacto Social 0,7 

Índice de Impacto Ambiental 1,5 

 
 
 A tabela 4.3 apresenta os índices parciais de Impacto socioambiental divididos em 3 
indicadores “Índice de Impacto Econômico”, “Índice de Impacto Social” e “Índice de Impacto 
Ambiental”. O indicador com a pontuação mais elevada foi aquele que mede o “Impacto 
Econômico” que apresentou o valor de 3,4. Grande parte desse valor se deve ao fato da tecnologia 
ter melhorado de forma significativa o investimento em benfeitorias e ter propiciado uma melhor 
conservação dos recursos naturais. 
   
 A conservação dos solos foi o indicador que mais determinou a obtenção de impacto 
ambiental positivo para a tecnologia de compostagem 100% vegetal. Esse resultado não causa 
estranheza pois é consagrado tanto no meio cientifico como entre agricultores que um solo com 
maior teor de matéria orgânica será um solo melhor em todos os aspectos, seja em suas 
propriedades física, química ou biológicas. 
 
 O indicadores de impactos sociais foram os menos sensíveis aos efeitos da tecnologia de 
compostagem 100% vegetal. A explicação para isso é que essa tecnologia não afeta de forma 
significativa esses aspectos. Não que ela não seja uma tecnologia socialmente interessante, mas 
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sim que ela não apresenta grandes alterações para as tecnologias que ela veio substituir, 
principalmente a compostagem utilizando resíduos vegetais e animais. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 
 

Média Geral 

1,42 

 
O presente estudo avaliou a experiência de 8 produtores sediados em diferentes 

localidades do estado do Rio de Janeiro que envolve os municípios de Nova Iguaçu, Queimados, 
Cachoeiras do Macacu, Nova Friburgo e Petrópolis na produção e uso de composto 100% vegetal. 
Considerando uma escala que vai de -15 a +15 o índice de impacto sócio ambiental desta 
tecnologia foi de 1,42. Este valor é relativamente baixo considerando que a tecnologia em estudo 
tem características socioeconômicas e ambientais bastante inovadoras.  

 
Porém, como mencionado no item 4.3 é possível que a tecnologia não apresente grandes 

alterações para as tecnologias que ela veio substituir, principalmente a compostagem utilizando 
resíduos vegetais e animais. Por outro lado, também há que se considerar a possibilidade da 
metodologia de avaliação utilizada – Ambitec - não ser suficientemente sensível para esse tipo de 
tecnologia. Pois quando se considera a evolução das tecnologias utilizadas para uma produção 
mais sustentável, notadamente a agricultura orgânica e agroecologia pode-se considerar que a 
tecnologia de compostagem 100% vegetal venha a ser uma tecnologia de segunda geração que 
tem como objetivo substituir as tecnologias utilizadas anteriormente. 
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 

Como já foi mencionado em outros momentos desta avaliação, a compostagem 100% 
vegetal visa a substituir a compostagem realizada tradicionalmente na qual eram utilizados todos 
os tipos de resíduos disponíveis na propriedade e adjacências, sejam resíduos vegetais ou animais. 
Dessa forma a inovação visou cessar o uso da principal fonte de contaminantes do composto, os 
estercos. Contudo, embora alguns detalhes sejam importantes para se ter sucessos nesse novo 
tipo de compostagem, ela não difere da compostagem realizada anteriormente e portanto como 
deve “...ser levada em conta a situação anterior” para se “descontar os empregos da tecnologia 
que foi substituída”, conforme está registrado no modelo de relatório, o resultado final será zero. 
Pois em termos de ocupação e trabalho não há qualquer alteração significativa nos procedimentos 
quando se compara as duas tecnologias, que justifique uma maior ou menor contratação de mão-
de-obra. 

  
O maior ou menor uso de mão-de-obra dependerá das condições peculiares de cada 

agricultor. Alguns agricultores terão menos trabalho por não ter que juntar o esterco nos pastos 
para fazer composto, porém outros terão mais trabalho para reunir todo o material vegetal 
necessário para fazer os compostos. Cada caso deverá ser analisado isoladamente. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
5.1. Capacidade relacional 
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Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 0,2 0 0,1 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 0,4 0,4 0,4 
3. Know-how Sim 0,6 0 0,3 
4. Grupos de estudo Sim 3,0 0,4 1,7 
5. Eventos científicos Sim 0,4 0,4 0,4 
6. Adoção metodológica Sim 0,4 0,4 0,4 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A pontuação média geral final do aspecto relações de equipe/rede de pesquisa dos 
indicadores dos Impactos na capacidade relacional da tecnologia de compostagem 100% vegetal 
para a média tipo 1, desenvolvedores de tecnologia, foi de 3,3. Este valor foi obtido a partir das 
médias do tipo 1 e tipo 2, que envolve a opinião dos pesquisadores que teve media final de 5,0, 
enquanto a média obtida pelos membros da equipe foi de 1,60. A pontuação significativamente 
menor do grupo 2, se deve ao fato de dois indicadores terem recebido a média zero.  

 
A tecnologia de compostagem 100% vegetal está inserida dentro do contexto do projeto 

SIPA - Fazendinha Ecologia do km 47, que estabelece um contexto de integração de ações com a 
finalidade de fomentar o aumento da sustentabilidade das atividades agrícolas. Nesta iniciativa há 
a constante participação de diferentes especialidades técnicas e científicas, contudo referente a 
avaliação especifica da tecnologia de compostagem 100% vegetal, os indicadores “diversidade de 
especialidades” e “interdisciplinaridade” receberam as pontuação de 0,1 e 0,4 respectivamente. A 
melhora da relação com demais pesquisadores da Embrapa Agrobiologia e da Embrapa Solos, 
além de maior aproximação com diversos professores da UFRRJ, afetou este e diversos 
indicadores deste aspecto  

 
Quanto ao indicador “grupo de estudo” há diversas iniciativas diferentes, contudo o grupo 

formado no CNPq pela equipe do SIPA e que tem como tema a “agricultura orgânica” afetou 
significativamente este indicador, onde questões como a da compostagem 100% vegetal são 
debatidas e estudadas. O indicador “eventos científicos” recebeu pontuação média de 0,4. 

 
O indicador “adoção metodológica” recebeu a pontuação 0,4 e revela a necessidade de 

aprimoramento de metodologias e processos que consigam medir e validar adequadamente os 
efeitos benéficos desta tecnologia. Esta ação foi fruto do grande aumento de parcerias 
mencionados acima. 
 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade Sim 1,5 0,2 0,85 

8. Interatividade Sim 0,4 0,4 0,4 

9. Know-how Sim 0,2 0 0,1 

10. Fontes de recursos Sim 3,0 0,4 1,7 

11. Redes comunitárias Sim 1,0 1,2 1,1 

12. Inserção no mercado Não x x x 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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Para o aspecto relações com interlocutores dos indicadores dos Impactos na capacidade 
relacional da tecnologia de compostagem 100% vegetal para a média tipo 1 a pontuação foi de 
6,10. Este valor foi maior do que aquele obtido na média 1, que envolve a opinião dos 
pesquisadores, enquanto a média obtida pelos membros da equipe foi de 2,20. A pontuação 
significativamente menor para o grupo 2 pelo fato de um dos indicadores ter recebido a média 
zero.  
 

Sobre o aspecto relação com interlocutores, observou-se que de uma forma geral houve 
uma maior interação entre a comunidade externa e a tecnologia de compostagem 100% vegetal. 
O grande destaque foi o curso EAD que expandiu grandemente a “diversidade de interlocutores” e 
recebeu a pontuação 1,5 para a média dos pesquisadores e 0,85 para a média geral. Mas registrou 
uma pontuação menor para a média da equipe. O destaque foi para as parcerias institucionais 
para transferência de conhecimento em práticas agroecológicas e de produção orgânica. Contudo, 
vale destacar que não temos levantamento sobre a adoção decorrente desses cursos, mas com 
certeza ocorre um estímulo. O indicador “interatividade” também acompanha o movimento de 
realização de maiores trocas com a comunidade externa, com uma pontuação de 0,4 para todos as 
três tipos de médias  

 
O indicador know-how registrou a menor média de todos os componentes deste aspecto, 

0,1. As fontes de recursos para as relações com interlocutores foi ampliada com o financiamento 
que o SEBRAE promoveu, dando suporte ao projeto. Visitas a campo para realização desta 
avaliação foram financiadas a partir deste tipo de recurso. Este indicador foi o melhor pontuado 
para o aspecto relação com interlocutores, com média geral e tipo 1 de valor igual a 3,0 e média 
tipo 2 igual a 0,4. 
 

O indicador “redes comunitárias” recebeu pontuação de 0,1 no grupo 1 e na média geral 
1,1. A média tipo 2 foi a maior das três. Não existe uma rede comunitária exclusiva para 
compostagem 100% vegetal, mas existe rede comunitária para certificação de agricultura 
orgânica, a qual um dos agricultores entrevistados participa, e a tecnologia em estudo colabora 
para essa rede de forma incisiva. 
 
5.2. Capacidade científica e tecnológi.ca 
Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 0,2 0,4 0,3 

14. Infraestrutura operacional Sim 0,2 0 0,1 

15. Instrumental operacional Sim 0,4 0 0,2 

16. Instrumental bibliográfico Sim 1 0,4 0,7 

17. Informatização Sim 0,2 0,2 0,2 

18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 1,5 0,2 0,85 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
A pontuação média geral final do aspecto instalações dos indicadores dos impactos na 

capacidade científica e tecnológica da compostagem 100% vegetal para a média tipo 1, 
desenvolvedores de tecnologia, foi de 2,35. A média 1, que envolve a opinião dos pesquisadores, 
obteve valor 3,5 enquanto a média obtida pelos membros da equipe foi de 1,20. A pontuação 
significativamente menor do grupo 2, se deve ao fato de dois indicadores terem recebido a 
pontuação zero.  
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 Para o indicador “infraestrutura institucional” as alterações mais significativas ocorreram 

no uso de recursos de TIC para a execução dos cursos de capacitação na modalidade em EAD, o 
qual recebeu pontuação de 0,2 nas médias geral e tipo 1, a média de tipo 2 receberam notas 
maiores resultando em um coeficiente de 0,4.  

 
A “infraestrutura operacional” recebeu pontuação de 0,2 para a média tipo 1 e 0,1 para 

média geral, enquanto para média tipo 2 a pontuação foi zero. O indicador “infraestrutura 
organizacional” teve um comportamento semelhante, recebendo pontuação de 0,4 para as 
médias tipo 1 e geral, enquanto a média tipo 2 ficou com pontuação zero.  

 
O indicador “instrumental bibliográfico” recebeu pontuação final 1 para média geral e para 

média tipo 1, enquanto a média tipo 2 recebeu pontuação de 0,4. O indicador “informatização” 
recebeu pontuação 0,2 para todas as médias indicando pontos de vista mais uniformes sobre o 
tema. Sendo que devido aos Cursos EAD, a informatização, foi um processo largamente utilizado  

 
O indicador “compartilhamento de infraestrutura” é uma característica do projeto e ocorre 

em diversas instâncias. A Fazendinha Agroecológica que é o local onde grande parte das pesquisas 
deste projeto foram realizadas é um local compartilhado por diversas instituições como a UFRRJ, 
CTUR e Pesagro. Há um laboratório multiusuários destinado ao uso de pesquisadores ligados a 
estas instituições. A pontuação média de 1,5, para o grupo 1 e 0,85 para média geral, e refletem 
esta realidade de trocas entre os pesquisadores de diversas instituições. 

 
Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,2 0,4 0,3 

20. Instrumental (ampliação) Sim 0,4 0,4 0,4 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,4 0 0,2 

22. Contratações  Sim 0,4 0 0,2 

23. Custeios Sim 3,0 1,2 2,1 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Para o aspecto recursos do projeto dos indicadores dos impactos na capacidade científica e 
tecnológica da compostagem 100% vegetal para a média tipo 1 a pontuação foi de 4,40. A média 
geral foi de 3,2. No entanto, a média obtida pelos membros da equipe foi de 2,00. A pontuação 
significativamente menor para o grupo 2 se deve ao fato de dois dos seus indicadores terem 
recebido a média zero.  
 

 A ampliação de “infraestrutura” se deu de forma pouco acentuada o que foi refletido nas 
pontuações do grupo 1, com 0,2, e da média geral que foram de 0,3, embora o grupo 2 tenha 
registrado uma pontuação maior, 0,4. Já a ampliação “instrumental” obteve uma pontuação mais 
elevada para os três tipos de média, ambas com pontuação de 0,4. 
 
 Aquisição de “instrumental bibliográfico” é um processo constante para qualquer linha de 
pesquisa e exige conhecimento bastante específico da área para proceder um acompanhamento 
da evolução de oferta de material bibliográfico qualificado. As “contratações” seguiram o mesmo 
comportamento do indicador anterior, inclusive na pontuação. 
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As atividades de pesquisa foram realizadas na Embrapa Agrobiologia, apenas atividades de 
extensão e avaliação necessitaram da utilização de recursos em custeio de diárias, translado e 
estadias. Algumas parcerias institucionais realizadas no ano de 2019, com o intuito de 
fortalecimento dos conceitos agroecológicos e de produção orgânica propiciaram a captação de 
recursos, em especial, diárias e translados visando a capacitação de outros agentes 
multiplicadores. As fontes de recursos para o projeto também foram ampliadas com o 
financiamento oferecido pelo SEBRAE. Diversas atividades estão sendo financiadas com recursos 
deste agente, o que resultou na melhor pontuação deste aspecto com média de 3,00 para o grupo 
1 e média geral igual a 2,1. Já o grupo 2 recebeu pontuação de 1,2.  
 
5.3. Capacidade organizacional 
 
Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Custos e treinamentos Sim 3,0 1,2 2,1 

25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 1,2 0 0,6 

26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,2 0,4 0,3 

27. Participação em eventos Sim 1 0 0,5 

28. Organização de eventos Sim 0,5 0,6 0,55 

29. Adoção de sistemas de gestão Não x x x 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A pontuação média geral final do aspecto relações de equipe/rede de pesquisa dos 
indicadores dos Impactos na capacidade organizacional da tecnologia de compostagem 100% 
vegetal para a média tipo 1, desenvolvedores de tecnologia, foi de 5,9. Este valor foi inferior 
aquele obtido na média geral que foi de 4,05, enquanto a média obtida pelos membros da equipe 
foi de 2,20. A pontuação significativamente menor do grupo 2, se deve ao fato de dois indicadores 
terem recebido a média zero.  

 
“Cursos e treinamentos” foi o indicador deste aspecto que teve a melhor pontuação, 

gerando o valor 3,00 para os tipos 1 e média geral igual a 2,1, sendo que para a média tipo 2 o 
valor foi de 1,20. Os cursos e treinamento tem colaborado bastante para que os pesquisadores 
consigam focar com mais intensidade e qualidade nos objetivos da aprendizagem e na 
transferência de tecnologia, conseguindo adotar um melhor posicionamento sobre a importância 
das questões cientificas. 

 
Os “experimentos, avaliações e ensaios” constituem um indicador decisivo para o 

desenvolvimento e consolidação de qualquer pesquisa. Para a tecnologia de compostagem 100% 
vegetal as médias do tipo 1 e média geral apresentaram a pontuação 1,2 e 0,6, respectivamente, 
enquanto a média do tipo 2 recebeu zero. Embora a principal fase de experimentação da 
tecnologia já tenha sido realizada, ainda existem desdobramentos científicos que exigem esse tipo 
de abordagem, assim como as avaliações, que se inserem em outras etapas de consolidação da 
tecnologia. 

 
Em razão dos cursos EAD que foram realizados, o indicador “bancos de dados, plataformas 

de informação” foi mais fortemente afetado por essa atividade. A maior pontuação foi obtida na 
média tipo 2, com o valor 0,4, enquanto as médias tipo 1 e média geral receberam pontuação 0,2 
e 0,3 respectivamente. 
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“Participação em eventos” é um indicador onde se enquadram diversos tipos de atividades 
 diferentes, desde feiras, exposições e palestras, mas que, no entanto, são consideradas neste 
aspecto a partir do aspecto organizacional. A média 1 e a média geral receberam pontuação igual 
a 1,0 e 0,5 , respectivamente.  Mesmo que instituições parceiras possuam um método de gestão 
dos recursos próprios, eles não determinam alterações nos modelos de gestão adotados pela 
Embrapa, o que certamente determinou a “não aplicação” para o indicador “adoção de sistemas 
de gestão”. 
 
Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 3,0 1,2 2,1 

31. Número de participantes Sim 3,0 1,2 2,1 

32. Unidades demonstrativas Sim 0,4 0,4 0,4 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,0 0 1,5 

34. Projetos de extensão Sim 1,5 0,2 0,85 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,6 0,2 0,4 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Para o aspecto transferência/extensão dos indicadores dos Impactos na capacidade 
organizacional da tecnologia de compostagem 100% vegetal para a média tipo 1 e média geral a 
pontuação foi de 11,50.  Este valor foi maior do que aquele obtido na média 2, que envolve a 
opinião da equipe do projeto, que foi de 3,20. A pontuação significativamente menor para o grupo 
2 foi acentuada pelo fato de um dos indicadores ter recebido a média zero.  
 

Os indicadores “cursos e treinamentos” e “número de participantes” receberam pontuação 
3,0 para a média tipo 1 e para média geral 2,1. A média tipo 2 recebeu a pontuação de 1,2, em 
ambos indicadores. Foram realizados 16 cursos visando difundir os conhecimentos adquiridos ao 
longo do projeto, tendo capacitados centenas de agentes multiplicadores de diversas regiões do 
Brasil.  

 
Está incluído no projeto com o SEBRAE a criação de “unidades demonstrativas” e a 

compostagem 100% vegetal é um dos ativos a serem instalados em URT´S. Por essa razão, este 
indicador recebeu uma pontuação positiva de 0,4 que foi igual para os três tipos de médias. 
Devido as dezenas de exposições na mídia e artigos de divulgação relacionados com o projeto, o 
indicador “exposições na mídia/artigos de divulgação” recebeu a pontuação média tipo 1 e média 
geral de 3,0 e 1,5 pontos, respectivamente. 

 
Para o tema especifico abordado no indicador “projetos de extensão”, o Projeto Sebrae se 

enquadra perfeitamente, pois tem todas as características de um projeto de extensão. Embora o 
projeto não aborde somente a questão do composto 100% vegetal, ele é uma parte importante. 
Desta forma este indicador recebeu a pontuação 1,5 para as médias tipo 1 e média geral igual a 
0,85, enquanto a média tipo 2 ficou com 0,2. 

 
 Sobre o indicador “disciplinas de graduação e pós-graduação”, é importante mencionar a 

criação de uma disciplina de pós-graduação na UFRRJ visando transferir os conhecimentos 
resultantes deste projeto. Finalmente, vale destacar que a elevação no número de cursos 
externos, na UD e participantes pode ser representada pelo grande número de parcerias 
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institucionais realizadas visando o fortalecimento da adoção dos conceitos da agroecologia e 
produção orgânica.  
 
5.4. Produtos de P&D 
 

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 1,0 0,40 0,7 

37. Artigos indexados Sim 1,0 0,40 0,7 

38. Índices de impacto (WoS) Sim 1,0 0,40 0,7 

39. Teses e dissertações Sim 3,0 0,40 1,7 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,0 0,40 1,7 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A pontuação média geral final do aspecto produtos de P&D dos indicadores dos impactos 
dos produtos de P&D da tecnologia de compostagem 100% vegetal para a média tipo 1, 
desenvolvedores de tecnologia, foi de 9,0.  A média geral foi de 5,5, enquanto a média obtida 
pelos membros da equipe foi de 2,00. Vale destacar que a linha de pesquisa no tema vem se 
ampliando, por meio do uso de outros resíduos vegetais. 

 
 O indicador “apresentação em congressos” recebeu a pontuação média de 1 ponto para a 

média do tipo 1 e 0,7 para média geral, sendo que para a média tipo 2 a pontuação foi de 0,40. 
Para o ano de 2019 foram realizadas apenas uma participação nesta modalidade, que ocorreu no 
Congresso de Solos, na temática de horticultura. 

 
A publicação de “artigos indexados” é valorizada nesta avalição de impacto com um 

indicador que tem o mesmo nome. A pontuação para a média geral e média tipo 1 foi de 1,0, 
enquanto a média tipo 2 teve a pontuação de 0,4. No período desta avaliação foram publicados 2 
artigos nesta modalidade. 

 
  O índices de impacto Web of Science (WoS) é uma plataforma para a consulta de bases de 
dados sua finalidade oferecer ferramentas de análise para média a qualidade cientifica das 
publicações. A pontuação deste indicador foi de 0,4 para a média tipo 2 e de 1,0 para a média de 
tipo 1, 0,7 para média geral. 
 

 Foram realizadas 3 dissertações que estavam relacionadas com o tema da compostagem 
100% vegetal o que determinou, para o indicador “teses e dissertações”, a pontuação de 1,7 para 
a média geral e para a média de tipo 1 foi de 3,0. A média de tipo 2 foi de 0,40. 

 
  Foi redigido um capitulo para no livro “Manejo e conservação do solo e da água” publicado 
pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solos (SBCS) onde foram abordadas as práticas de manejo 
do solo em sistema de produção orgânico e inclui uma parte especifica sobre composto 100% 
vegetal. Por esta razão o indicador “livros/capítulos, boletins, etc.” recebeu a pontuação de 3,00 
para a média de tipo 1, sendo que para a média de tipo 2 a pontuação foi de 0,4. 
 
Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 
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41. Patentes/registros Sim 1,0 0,4 0,7 

42. Variedades/linhagens Não x X X 

43. Práticas metodológicas Sim 3,0 0,4 1,7 

44. Produtos tecnológicos Sim 1,0 0,0 0,5 

45. Marcos regulatório Não x X x 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
Para o aspecto produtos tecnológicos dos indicadores dos impactos nos produtos de P&D 

da tecnologia de compostagem 100% vegetal para a média tipo 1, a qual envolve a opinião dos 
pesquisadores, a pontuação foi de 5,0 e média geral foi de 2,9, enquanto a média obtida pelos 
membros da equipe foi de 0,80. O aspecto produtos tecnológicos foi o único desta avaliação que 
apresentou dois indicadores, “variedades/linhagens” e “marcos regulatório”, que não se aplicam a 
tecnologia de composto 100% vegetal. 
 

O indicador “patentes/registros” recebeu a pontuação média de 1 ponto para as médias do 
tipo 1 e para média geral 0,7, sendo que para a média tipo 2 a pontuação foi de 0,40. A tecnologia 
foi pateteada e mantém o seu uso com acesso ao público interessado. 

 
As “práticas metodológicas” são fundamentais para garantir a qualidade do produto final, 

sejam os resultados de pesquisa públicas ou mesmo o produto final, quer ele seja comercializado 
ou utilizado diretamente nas lavouras. A pontuação para a média geral e média tipo 1 foi de 3,0, 
enquanto a média tipo 2 teve a pontuação de 0,4. 

 
  Os “produtos tecnológicos” relacionados ao tema da compostagem 100% vegetal 
determinou a pontuação de 0,5 para a média geral e 1,0 para a média de tipo 1. A média de tipo 2 
foi zero. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

6,44 1,76 4,10 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Em uma escala que vai de -15 a + 15, o índice de impacto de desenvolvimento institucional 
registrado foi de 4,10 para a média geral, o que é um valor promissor tendo em vista o horizonte 
relativamente longínquo de vida que essa tecnologia deve alcançar, pois seu caráter inovador lhe 
garante bastante plasticidade em seu uso e adaptação em inúmeras situações e realidades 
agrícolas diferentes. 

 
Para os quatro aspectos avaliados foram obtidos índices integrados, sendo que o aspecto 

“capacidade organizacional” foi o melhor pontuado 5,95. Esta pontuação reflete os objetivos da 
tecnologia que é ser utilizada em processos de transferência e extensão através de uma forte 
atuação da equipe e da rede de pesquisa. O critério “transferência/extensão” foi o melhor 
pontuado em toda a avaliação, com média geral de 7,35 e o critério “equipe/rede de pesquisa” 
ficou com a terceira melhor pontuação, 4,55. O que se espera é que esta tecnologia seja 
fomentada de forma a ser praticada nos diferentes biomas e nas diferentes situações 
socioeconômicas dos agricultores brasileiros. 

 
O segundo índice integrado, melhor pontuado foi o “produtos de P&D” que ficou com valor 

final de 4,2. Contudo uma ressalva deve ser feita pois os critérios que compõe este índice são 
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ponderados com o valor 0,2 enquanto os demais critérios recebem peso 0,1. O critério “produtos 
de P&D” recebeu a segunda melhor pontuação desta avaliação, 5,5, e o critério “produtos 
tecnológicos” recebeu a pontuação 2,9. A produção de dissertações e publicação de capitulo em 
livro fizeram com que a pontuação do indicador “produtos de P&D” fosse afetada 
significativamente, os demais componentes deste indicador receberam uma pontuação mais 
baixa.  O indicador “produtos tecnológicos” recebeu uma pontuação significativamente menor 
em razão de dois de seus componentes terem recebido pontuação zero. 

 
A Capacidade Relacional foi o índice integrado que teve a terceira melhor pontuação 3,63. 

Ele também é composto de dois critérios: “relações de equipe / rede de pesquisa” e “relações c/ 
interlocutores (beneficiários, parceiros, fornecedores e financiadores)”. O primeiro teve 
pontuação de 3,3 e o segundo obteve uma pontuação um pouco maior 3,95. Os avanços que se 
observam nestes dois critérios são consignados no esforço em ampliar e diversificar a participação 
de parceiros externos quer seja em grupos de estudo e pesquisa, quer seja na obtenção de 
recursos ou no número de interlocutores etc. 

 
O índice integrado com a menor pontuação foi o “capacidade científica-tecnológica” que 

resultou numa pontuação final de 2,78. Este índice é composto de dois critérios indicadores: 
“instalações (métodos e meios)” o qual recebeu a pontuação de 2,35 e “recursos do projeto 
(captação e execução)” que recebeu a pontuação de 3,2. Para o primeiro indicador, o 
compartilhamento da infraestrutura foi o fator de maior destaque, enquanto para o segundo foi o 
projeto com Sebrae que tem ajudado no custeio das diárias e translados. 

 
Finalmente, vale a pena destacar que por ser uma tecnologia relativamente nova e ter 

qualidades que ainda são pouco valorizadas nesse tipo de insumo, é necessário que seja mantida a 
abordagem sistêmica, com a interação de diferentes agentes e instituições, o que é fundamental 
para a expansão em sua adoção de forma mais extensiva e segura. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A tecnologia de compostagem 100% vegetal tem como principal foco de inovação, em 
relação a tecnologia de compostagem tradicional que utiliza restos animais, a preocupação com a 
sanidade do produto final cuja contaminação será evitada de duas formas diferentes: química e 
biológica. Dependendo das condições do agricultor, seu preço poderá ser vantajoso (LEAL, 2008). 

 
Este estudo de caso avaliou a experiência de 8 produtores sediados em diferentes 

localidades do estado do Rio de Janeiro que envolve os municípios de Nova Iguaçu, Queimados, 
Cachoeiras do Macacu, Nova Friburgo e Petrópolis na produção e uso de composto 100% vegetal. 
O índice de impacto sócio ambiental da tecnologia foi de 1,42, valor relativamente baixo e, 
possivelmente, não reflita as características socioeconômicas e ambientais bastante inovadoras.  

  
  O aspecto eficiência tecnológica4 foi o que obteve uma das mais baixas pontuações em 
seus índices agregados, 0,9. Dos sete indicadores deste aspecto, o melhor pontuado foi o “uso de 
insumos agrícolas que ficou com um coeficiente de alteração igual a 3 refletindo a boa capacidade 

                                            
4 É necessário destacar que há uma incongruência entre o modelo de relatório enviado pelo SDI e a planilha Ambitec-
Agro 8.15, o qual interfere na qualidade desta discussão. No modelo de relatório os aspectos eficiência tecnológica e 
qualidade ambiental constituem uma única planilha a 4.1.1. mas na planilha Ambitec-Agro 8.15 esses aspectos estão 
pontuados separadamente. Aqui serão utilizados os parâmetros conforme estabelecido na planilha Ambitec-Agro 
8.15. 
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de nutrição das plantas e melhoria das qualidades físico-químicas do solo, além dos benefícios nas 
suas características biológicas. 
 

O aspecto “qualidade ambiental” teve a pontuação de 2,1 para seu índice agregado. O 
indicador qualidade do solo foi o melhor pontuado com um coeficiente 7,5, explicitando o grande 
efeito onde essa tecnologia pode atuar. Indicadores como o “qualidade da água” embora sejam 
afetados de forma positiva por essa tecnologia não tem seu efeito visível por ser comparada com a 
compostagem tradicional, o que ocasionou a ausência de pontuação. Contudo quando, por 
exemplo, se considera a manutenção das qualidades físicas do solo, que interferem positivamente 
contra a erosão, e se compara ao uso exclusivo de adubos químicos, certamente teríamos 
resultados diferentes. Dessa forma é importante registrar que esta tecnologia apresenta mais 
efeitos sobre a qualidade ambiental do que a metodologia adotada foi capaz de verificar. 

 
 Com relação aos impactos socioambientais medidos no aspecto respeito ao consumidor os 
coeficientes de alteração dos 3 indicadores avaliados, “qualidade do produto”, “capital social”, 
“bem-estar e saúde animal”, foi zero. O que não significa que esta tecnologia não apresente 
efeitos sobre esses indicadores, mas sim que ela não causou efeitos - passiveis de serem medidos 
 - em relação a tecnologia anterior, a compostagem convencional com uso de resíduos animais e 
outros. Por outro lado é importante registrar, que é consenso entre os consumidores de produtos 
orgânicos que a adubação orgânica afeta positivamente a qualidade dos alimentos, no entanto 
para eles e para os produtores não há evidencias que esse tipo especifico de compostagem, a 
100% vegetal, possua efeitos diferenciados sobre a produção. 
 
 Os Impactos socioambientais do aspecto trabalho/emprego, registrado como “emprego / 
ocupação” na planilha Ambitec-Agro 8.15 teve a pontuação de 1,5 pontos no seu índice de 
impacto agregado. A maior pontuação ocorreu no indicador “qualidade do emprego/ocupação” 
devido principalmente as frentes de trabalho abertas para trabalhadores de fora do círculo 
familiar com carteira assinada, o que ocorreu na metade das empresas agrícolas entrevistadas. Já 
o índice de impacto agregado para os impactos socioambientais do aspecto renda foi o maior para 
toda a avaliação da tecnologia de composto 100% vegetal apresentando o valor médio de 5,3. A 
maior pontuação ficou com o indicador “valor da propriedade”, melhoras na infraestrutura e 
benfeitorias, associadas a maior conservação dos recursos naturais foram os responsáveis por este 
resultado. 
 

A questão do impacto sobre o emprego foi registrada no item 4.4 onde foi mencionado em 
que a compostagem 100% vegetal visa a substituir a compostagem realizada tradicionalmente na 
qual eram utilizados todos os tipos de resíduos disponíveis na propriedade e adjacências, sejam 
resíduos vegetais ou animais. Dessa forma a inovação visou cessar o uso da principal fonte de 
contaminantes do composto, os estercos. Contudo, embora alguns detalhes sejam importantes 
para se ter sucessos nesse novo tipo de compostagem, ela não difere da compostagem realizada 
anteriormente e portanto como deve “...ser levada em conta a situação anterior” para se 
“descontar os empregos da tecnologia que foi substituída”, conforme está registrado no modelo 
de relatório, o resultado final será zero. Pois em termos de ocupação e trabalho não há qualquer 
alteração significativa nos procedimentos, quando se compara as duas tecnologias, que justifique 
uma maior ou menor contratação de mão-de-obra. 

  
O maior ou menor uso de mão-de-obra dependerá das condições peculiares de cada 

agricultor. Alguns agricultores terão menos trabalho por não ter que juntar o esterco nos pastos 
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para fazer composto, porém outros terão mais trabalho para reunir todo o material vegetal 
necessário para fazer os compostos. Cada caso deverá ser analisado isoladamente. 
 

Em uma escala que vai de -15 a + 15, o índice de impacto de desenvolvimento institucional 
registrado foi de 4,10 para a média geral, o que é um valor promissor tendo em vista o horizonte 
relativamente longínquo de vida que essa tecnologia deve alcançar, pois seu caráter inovador lhe 
garante bastante plasticidade em seu uso e adaptação em inúmeras situações e realidades 
agrícolas diferentes. 
 

Para os quatro aspectos avaliados foram obtidos índices integrados, sendo que o aspecto 
“capacidade organizacional” foi o melhor pontuado com 5,95 pontos. Esta pontuação reflete os 
objetivos da tecnologia que é ser utilizada em processos de transferência e extensão através de 
uma forte atuação da equipe e da rede de pesquisa. O critério “transferência/extensão” foi o 
melhor pontuado em toda a avaliação, com média geral de 7,35 e o critério “equipe/rede de 
pesquisa” ficou com a terceira melhor pontuação, 4,55. O que se espera é que esta tecnologia seja 
fomentada de forma a ser praticada nos diferentes biomas e nas diferentes situações 
socioeconômicas dos agricultores brasileiros. 

 
O segundo índice integrado, melhor pontuado foi o “produtos de P&D” que ficou com valor 

final de 4,2. Contudo uma ressalva deve ser feita pois os critérios que compõe este índice são 
ponderados com o valor 0,2 enquanto os demais critérios recebem peso 0,1. O critério “produtos 
de P&D” recebeu a segunda melhor pontuação desta avaliação, 5,5 e o critério “produtos 
tecnológicos” recebeu a pontuação 2,9. A produção de dissertações e publicação de capitulo em 
livro fizeram com que a pontuação do indicador “produtos de P&D” fosse afetada 
significativamente, os demais componentes deste indicador receberam uma pontuação mais 
baixa.  O indicador “produtos tecnológicos” recebeu uma pontuação significativamente menor 
em razão de dois de seus componentes terem recebido pontuação zero. 
 

Finalmente, vale a pena destacar que por ser uma tecnologia relativamente nova e ter 
qualidades que ainda são pouco valorizadas nesse tipo de insumo, é necessário que seja mantida a 
abordagem sistêmica, com a interação de diferentes agentes e instituições, o que é fundamental 
para a expansão em sua adoção de forma mais extensiva e segura. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Cachoeiras do Macacu RJ 1    1        
Nova Friburgo RJ 2    2 
Petrópolis RJ 1    1 
Nova Iguaçu RJ 1    1 
Nova Iguaçu RJ 1    1 
Nova Iguaçu RJ 1    1 
Queimados RJ 1    1 

Total  8    8 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
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  A coleta de dados foi realizada através de entrevista realizada na propriedade dos 
agricultores. Alguns dos agricultores foi a primeira vez que foi realizada visita, outros já 
acompanhamos a mais tempo. 
 
 Parte dos novos agricultores entrevistados este ano foram indicados pela Emater de Nova 
Iguaçu, cujos funcionários desenvolvem um trabalho de formação chamado de Escolinha de 
Agroecologia de Nova Iguaçu. Vários cursos de compostagem 100% vegetal promovidos pela 
Embrapa Agrobiologia foram oferecidos para alunos deste curso.  
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa RJ Seropédica Analista 1 

Embrapa RJ Seropédica Pesquisador 2 

     

Total    3 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 
Comente sobre a forma de coleta dos dados. 
 

  Foi realizada uma conversa inicial com cada um dos entrevistados onde foi explicado, em 
linhas gerais, como funciona a pesquisa sobre desenvolvimento Institucional. Em seguida foi 
enviado por email uma planilha para que cada um respondesse a partir do ponto de vista e das 
informações que dispunha sobre o projeto. Em posse desse material depois de sua análise foi feita 
uma conversa com cada um dos respondentes para checarmos pontos de vista e informações 
conflitantes. Em seguida foi redigido o relatório e enviado para que cada um opinasse se tinha 
sugestões ou correções a ser feitas. O relatório foi finalizado e incluído no relatório completo. 
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